
Redactioneel

De redactie van De 

Vreewijker vraagt aan 

diverse correspondenten om 

ondertekende bijdragen voor deze 

wijkkrant en beperkt zich daarbij 

tot een redactionele bewerking 

van de ingezonden berichten.

De redactie is verantwoordelijk 
voor de algehele samenstelling 
van de krant. U kunt altijd uw 
reactie op de inhoud kenbaar 
maken, liefst per e-mail aan: 

wijkkrantdevreewijker@gmail.com

De Vreewijker verschijnt 5 keer 
per jaar in een oplage van 7500 
exemplaren en wordt huis-aan-

huis verspreid.

Dreef 83a
3075 HB Rotterdam

Tuindorp 
Vreewijk 
Rotterdam 
Zuid

Vreewijkhuis 
Dreef 83a
3075 HB  
Rotterdam

Jaargang 41
Nummer 5
December 
2020

Info en 
nuttige 
adressen
Pagina 7

Wat staat er  
in deze krant

Pagina 2
Heiltje de Vos-Krul
Bericht van de Wijkraad Vreewijk
Lustrum Leeszaal
Beste buren

Pagina 3
Havensteder informeert

Pagina 4
Museumwoning Tuindorp Vreewijk 
Buurtwinkeltje van weleer
Column Buiten-beentje
Uitkomsten van de enquête naar 
betrokkenheid van Vreewijkers?

Pagina 5
Groenonderhoud in Vreewijk: 
Stichting De Uil en de Tuindorp 
Vreewijk Coöperatie

Pagina 6
Bericht van de Tuinen Keurings 
Commissie
Dagelijks duurzaam
Berichten van Podium Vreewijk
Stenen eruit, groen erin
Inschrijving Lidmaatschap Tuin-
vereniging Nutstuinen  
Smeetslandsedijk

Pagina 7
Afscheid van De Vredeskerk 
Gesprek met Cees Visser 
Colofon
Nuttige adressen

Pagina 8
Donkere dagen 
Wijkagenten Vreewijk 
Hoe doe je Halloween in coronatijd?
De Boei informeert

De Tuindorp Vreewijk Coöperatie 
Gelukkig en gezond 2021.
Na het afgelopen corona jaar is de 
bovenstaande kreet belangrijker 
dan ooit.
Laten we hopen dat we in 2021 
allemaal gezond blijven en dat 
we weer gezellig met elkaar in 
onze tuinen kunnen zitten zonder 
afstand van elkaar te moeten 
houden.
Wat er ook gaat gebeuren… de 
Tuindorp Vreewijk Coöperatie gaat 
ook in het nieuwe jaar weer met 
vereende krachten aan de slag om 
Vreewijk nog mooier en groener te 
maken.
Namens vrijwilligers, werknemers 
en bestuur van de Tuindorp 
Vreewijk Coöperatie:
Een gelukkig, gezond en coöperatief 
2021 toegewenst. 

Stchting De Uil wenst u een veilig , 
gezond en probleemloos 2021 toe!
Ook wensen we u veel wijsheid bij de 
verkiezingen in maart.
Ga stemmen! Stem voor de bestrijding 
van armoede en ongelijkheid, niet voor 
complottheorieën en bangmakerij. 
Stem voor kansen voor iedereen en 
stop de graaicultuur!
Dan zal het jaar erna zeker beter zijn!

Nieuwjaarswens van de redactie van 
De Vreewijker

Ga maar 2020!  Welkom 2021

Ga weg jij twintigtwintig ‘covidjaar’!
Je was zo veelbelovend naar het leek,
maar al snel liet jij ons lelijk in de steek
en werd je ongelukkig, droef en zwaar.

Dat het leven onvoorspelbaar is is waar, 
Dat hebben we inmiddels wel geleerd,
maar dit laat niemand van ons ongedeerd,
ontnam waar we van hielden met elkaar.

Maar mensen zijn veerkrachtig, houden moed.
Laten we zeggen: “heus het komt weer goed”

Dat 2021 nog voor het goed en wel begon,
een heldere stip mag zijn op onze horizon.

© Joyce Turek 2020

Fijne feestdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar, 
en blijf gezond
Besturen BOV en HVV

Nieuwjaarswens TKC
Het bestuur van de TKC 
en de keurders 
Wensen alle bewoners 
van Vreewijk een
Positief en gezond  
2021 toe.

Klassiek op Zuid wenst u een nieuw 
jaar vol muziek

Nieuwjaarswens 
Opzoomer Mee
Namens Opzoomer Mee 
wensen wij alle Vreewijkers 
een voorspoedig en gelukkig 
nieuwjaar toe. Dat 2021 
een mooi jaar mag worden!
Fouad Akka en Anda 
Noordhuis

Nieuwjaarswensen 
Leeszaal Vreewijk
Ik wens u een goed verha-
lenjaar in ons tuindorp, en 
af en toe een leeg hoofd.
Pieter Termeer, Leeszaal 
Vreewijk
In boeken mag alles! 
Blijf vrij, blijf lezen.
Bram de Smit, 
Leeszaal Vreewijk



“Hé, ga even zitten en neem 
een bak koffie, dan kunnen 
we effe praten...”, dat moe-
ten ongeveer de eerste woor-
den zijn geweest die Pieter 
Termeer tegen mij sprak. 
Oktober 2018 was ik bezig 

met verhuizen vanuit de Pro-
venierswijk naar Vreewijk en 
ik moest boeken kwijt. Ik was 
gewezen op Leeszaal Vree-
wijk dus ik kwam kijken. Ik 
was al snel verkocht. Al bij de 
voordeur aan de Berkendaal 
stonden kisten met lectuur 
te lonken en eenmaal bin-
nen was ieder stukje muur 
bedekt met boeken, liefdevol 
gerangschikt in kastjes en op 
plankjes. Een oase voor een 
boekenliefhebber als ik.

Pieter vertelde me dat hij de 
Leeszaal een paar jaar gele-
den begonnen was omdat 
hij boeken teveel had. Hij 
droomde van een plek met 
zo min mogelijk regels, waar 
mensen bij elkaar konden 

komen om verhalen, en lief 
en leed te delen. Alles moest 
gratis zijn, en iedereen de 
baas. Dat was een heel eind 
gelukt. Mensen van zeer 
diverse pluimage scharrel-
den rond, sommigen op zoek 
naar leesvoer, anderen juist 
nieuwe boeken neerzettend. 
Iedereen kon binnenkomen, 
rondsnuffelen, gaan zitten, en 
meenemen waar ie zin in had. 
De sfeer was ontspannen, met 
gepraat, veel koffie en gelach.

Sinds dat begin in 2015 is 
de Leeszaal stukje bij beetje 
uitgebreid: vrijwilligers die 
hun eigen specialisme mee-
brachten kwamen en gingen. 
Er werd een heuse stichting 
opgericht, met een bestuur 
en een boekhouding. Er 
kwam een nieuwe ruimte 
aan de Groenezoom. Lezin-
gen en optredens werden 
georganiseerd en digi-cur-
sussen en lunchbijeenkom-
sten voor ouderen. Voorlee-
sochtenden voor de jeugd, 
de wethouder kwam langs. 
Er kwamen vooral 
steeds meer bezoe-
kers die de leeszaal 
als vast onderdeel 
in hun wandeling 
opnamen. We wer-
den een serieuze 
club. Het viel niet 
mee om de regel-
loosheid te handha-
ven, maar we ble-
ven het proberen.

En nu bestaan we 
vijf jaar, het eer-
ste lustrum van de 
Leeszaal. We zou-
den een prachtig 

feest maken in de nazomer 
van 2020, met optredens, een 
markt en eten en drinken en 
gasten en veel boeken. De 
werkelijkheid werd anders: 
de Leeszaal was wekenlang 
dicht, heropening kon alleen 
met een balie en spatscher-
men, bezoekers konden niet 
meer naar binnen, mensen 
moesten mondkapjes dra-
gen, je moest voorzichtig 
zijn wie en wat je aanraakte. 
Regels, regels, regels.... Geen 
geschikte tijd voor een Lus-
trumfeest.

Het is nog niet voorbij, er 
komt nog een taaie tijd aan 
maar we gaan gewoon door. 
We blijven veilig werken en 
zorgen voor boeken en puz-
zels voor wie ze maar heb-
ben wil. We bezorgen zo 
nodig weer aan de deur. Blijf 
lezen en dromen van andere 
tijden. Intussen maken wij 
vast plannen voor nieuwe 
optredens, voor verhalen-
avonden en natuurlijk voor 
een lustrumviering, dan 
maar na 6 jaar.

Blijf gezond, blijf lezen! 

Bram de Smit   n

2 Jaargang 41

Bericht van de 
Wijkraad Vreewijk
Het is een open deur. Maar wat een vreemd jaar hebben we 
achter de rug. Zorgen om onze eigen gezondheid of van onze 
naasten, afstand houden, minder bezoek ontvangen, minder 
op bezoek, zorgen over werk en de toekomst. In het voorjaar 
zagen we veel bewoners die zich over buren en anderen ont-
fermden, Er werden boodschappen gedaan, praatjes gemaakt, 
honden uitgelaten, maaltijden uitgedeeld. Het zou toch nog 
een beetje een geslaagd jaar zijn als we dat blijven doen. 
Gewoon net wat meer omkijken naar je buren en anderen in 
de omgeving.

Als wijkraad mochten en konden we niet langer aan tafel ver-
gaderen in de Brink. Juist nu we een advies moesten uitbren-
gen over betaald parkeren, konden we niet echt in gesprek. 
We hebben daarom iedereen nog een huis-aan-huis brief 
gestuurd. Veel van u hebben de moeite genomen ons te laten 
weten wat u ervan vond, Dank daarvoor. Het waren echter 
teveel reacties om stuk voor stuk te beantwoorden.  Met uw 
reacties hebben we ons advies aan de wethouder opgesteld. U 
kunt ons advies vinden op www.rotterdam.nl/vreewijk.

U kunt onze vergaderingen nog steeds bijwonen. Via de 
pagina https://gebiedscommissies.notubiz.nl/ kunt u onze 
livestream volgen. Wilt u zelf iets aan de orde stellen, dan 
kunt u dat via een mail aan gebiedfeijenoord@rotterdam.nl 
doen. U kunt dan zelf inspreken.

Natuurlijk hopen wij dat het in het nieuwe jaar weer mogelijk 
en veilig is om u echt te ontmoeten! 

Dat zou kunnen  op een van de volgende vergaderdata:
13 januari 2021
10 februari 2021
10 maart 2021
14 april 2021
12 mei 2021
9 juni 2021
14 juli 2021
11 augustus 2021
8 september 2021
13 oktober 2021
10 november 2021
8 december 2021

Wijkraad Vreewijk wenst u goede feestdagen, een veilige jaar-
wisseling en een gezond 2021!

Johan Brinkman, Gladys Cleve, Mavis van den Heuvel-Fairbairn, 
Ruud Kok, Peter Lamers   n

Heiltje de Vos-Krul
Soms vraag je je weleens af wie nou je buren zijn. In mijn 
straat op Berkendaal nummer 130 woonde Heiltje de Vos-
Krul. Zij werd geboren in 1920 en overleed in 2013. Behalve 
lid van de Rotterdamse gemeenteraad was zij oprichter van 
het 4 mei Comité Vreewijk en van RADAR, het antidiscrimi-

natiebureau in Rotterdam. Op jonge leeftijd was zij tijdens 
de Tweede Wereldoorlog als koerierster betrokken bij het 
verzetswerk. Zij vervoerde wapens en illegale krantjes.
Volgens Kees Pieren, die als lid van de PvdA in de raadszaal 
op het stadhuis naast haar zat, was zij een goede redenaar 
en debater. Ze had het regelmatig aan de stok met Neelie 
Kroes (toen nog Neelie Smit-Kroes) en andere raadsleden 
over onderwerpen als woningnood, de haven, kinderopvang 
en schooljeugd. Bijzonder is om te vermelden dat zij ook 
nog een boekenfonds voor scholieren heeft opgericht.
Ze was van 1951 tot 1958 en daarna nogmaals van 1966 
tot 1982 lid van de gemeenteraad voor de CPN, in totaal 23 
jaar. Ze was een onafhankelijk denker en altijd bereid om te 
helpen, zo heb ik zelf meerdere keren kunnen vaststellen. 
Burgemeester André van der Louw had een zwak voor haar 
en heeft haar ooit een keer persoonlijk gesteund door op 
haar te stemmen.
Op haar oude dag zag ik haar vaak de voortuin doen. Dat is 
wel normaal als Vreewijkster.

En het is mooi dat de gemeente Rotterdam dit jaar heeft 
besloten om haar te eren met een eigen straatnaam, de 
Heiltje de Vos-Krulstraat.

Pieter Termeer   n

Lustrum Leeszaal...,  
dan maar Later

Heiltje de Vos-Krul

Aan de Berkendaal

De wethouder leest voor

BESTE BUREN,
GRAAG STELLEN WE ONS EVEN VOOR!

Wij zijn Bart en Rachel, de nieuwe gebruikers van Bouwhuis, 
het gebouw aan de Disselstraat 12. Bouwhuis is een initiatief 
van Humanitas. 

BOUWHUIS is een plek waar activiteiten plaatsvinden die bijdragen aan 
de ontwikkeling van de buurt en haar bewoners. Zo wordt Bouwhuis 
vanaf 2 november gebruikt door kinderen van basisschool De Akkers. 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben zij van 14.00 tot 
16.00 huiswerkbegeleiding, dans- en muziek, sport en andere lessen. 
Deze lessen worden georganiseerd door Sport en Cultuurclub Vreewijk.
Ook zullen er bijvoorbeeld informatieavonden plaatsvinden over werk 
en opleidingen voor jongeren, en kunnen buurtbewoners taal- en 
computerlessen volgen. En natuurlijk gaat er nog veel meer gebeuren. 

Wilt u meer weten over Bouwhuis, of gewoon eens binnen kijken? 
Maak dan een afspraak voor een kop koffie of bezoek onze website:

06 22 54 90 61
www.magievanfeijenoord.nl/vreewijk/bouwhuis

Tot snel!

Bart & Rachel
DAAGT
JE UIT!
BOUW JE MEE?

Vreewijk



In Vreewijk zijn de afgelopen tijd weer woningen in de 
verkoop gekomen. We krijgen daar als woningcorpora-
tie veel vragen over en dat is begrijpelijk. Want, waar-
om verkopen we terwijl er zo’n behoefte is aan sociale 
huurwoningen? Mireille van Loosbroek, Assetmanager 
bij Havensteder legt uit.

“We verkopen in Vreewijk elk jaar ruim twintig woningen”, 
vertelt Mireille. “Daar krijgen we veel vragen over en ook in 
de pers wordt er aandacht aan besteed. Dat is goed te begrij-
pen. We zijn immers een woningcorporatie. Wij verhuren toch 
woningen? Dat klopt natuurlijk, maar we kiezen er daarnaast 
voor om heel gericht en op beperkte schaal woningen te ver-
kopen. Ik leg graag uit waarom.” 

Balans in de wijk
Mireille: “De belangrijkste reden om woningen te verkopen 
in Vreewijk is de behoefte aan meer differentiatie van het 
woningaanbod in de wijk. Dat betekent dat wij een wijk willen 
met verschillende soorten woningen: (sociale) huurwonin-
gen, maar ook koopwoningen. Dit geldt trouwens niet alleen 
voor Vreewijk, maar ook voor andere wijken waar wij wonin-
gen hebben. Differentiatie is voor veel woningcorporaties een 
belangrijk punt. Door zowel huur- als koopwoningen aan te 
bieden voorzien we onder meer in de behoefte aan betaalbare 
koopwoningen voor mensen met een middeninkomen. Het is 
aangetoond dat eigen woningbezit bijdraagt aan de ontwik-
keling van de wijk. Ook zorgt differentiatie voor meer door-
stroming in de sociale huurmarkt. Zo profiteert iedereen in 
Vreewijk van ons verkoopbeleid.”

Investeren 
Een tweede argument om in Vreewijk woningen te verkopen 
is de algemene doelstelling van Havensteder om de vastgoed-
portefeuille te veranderen. “We streven op de lange termijn 
naar een zo evenwichtig mogelijke voorraad woningen, met 
een goede mix van verschillende woningen”, zegt Mireille. 
“Uiteraard blijft het merendeel sociale huurwoning.” Dan 

is er tot slot nog een financiële reden om woningen te ver-
kopen. “Als woningcorporatie hebben wij geld nodig om te 
bouwen, onderhoud te plegen, te renoveren en te verduurza-
men. De verkoop van woningen levert ons middelen op die 
wij opnieuw investeren in vastgoed.” De financieel zware tij-
den door de crisis in 2010 zijn voorbij en door de lage rente 
hoeft Havensteder nu veel minder woningen te verkopen dan 
voorheen het geval was. “Dat is natuurlijk goed nieuws voor 
mensen die op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning.”

Groen karakter
Tuindorp Vreewijk staat naast het dorpse en groene karakter 
bekend om de betrokkenheid van haar bewoners. “Wij vinden 
het belangrijk dat ook nieuwe bewoners actief en betrokken 
zijn bij Vreewijk en bovendien dat zij groene vingers hebben”, 
zegt Mireille. Bij de verkoop van woningen wordt dan ook spe-
ciaal gezocht naar nieuwe bewoners die bewust kiezen voor 
een ‘tuin met een huis’. “Samen met makelaarskantoor Ooms 
ontwikkelden wij een speciaal verkoopproces, waarbij naast 
de verkoopprijs ook de invulling van de woning en vooral de 
tuin centraal staat.” Om aandacht en budget voor de tuin te 
verzekeren moeten kopers kunnen aantonen voldoende geld 
te hebben voor de aanpak van zowel de woning als de tuin. Zo 
kan bijvoorbeeld de tuininrichting worden meegenomen in 
de financiering van zo’n woning. Mireille sluit af: “We verko-
pen niet zomaar huizen, we doen dat met een duidelijk doel. 
We willen bijdragen aan een beter én groener Vreewijk voor 
iedereen!

Jolanda Rijnbergen,
manager wijkteam Feijenoord (Vreewijk)
Stichting Havensteder   n

In het vorige nummer van De Vreewijker stond een arti-
kel over vers geschilderde huizen in de wijk. Een verbe-
tering van de huizen – zonder meer – maar wel één die 
per ongeluk ‘renovatie’ werd genoemd, zoals een bewo-
ner terecht opmerkte. Er is de laatste jaren regelmatig 
verwarring ontstaan over de vraag of er bij werkzaam-
heden in het kader van het Verbeterprogramma Vree-
wijk sprake is van onderhoud of van renovatie. Er is zelfs 
flink over geprocedeerd. Tijd voor duidelijkheid, want de 
juiste classificatie bepaalt de rechten en plichten van de 
huurder én de verhuurder.  

Twee soorten werkzaamheden
De wet maakt in artikel 7:220 van het Burgerlijk Wetboek 
een onderscheid tussen dringende werkzaamheden en renova-
tiewerkzaamheden. In het Verbeterprogramma Vreewijk zijn 
beide typen opgenomen. Het is dan ook goed om eens op een 
rij te zetten wat de twee nou echt betekenen. 

Dringende werkzaamheden 
De eerste soort zijn de dringende werkzaamheden, ook wel 
onderhoudswerkzaamheden. Hieronder vallen onder meer het 
verhelpen van (dreigende) gebreken, het vervangen van geda-
teerde voorzieningen, planmatig onderhoud en schilderwerk. 
Voorbeelden in Vreewijk zijn het vervangen van de vloer op de 
begane grond vanwege de vochtproblematiek in de wijk, maar 
ook het vervangen van de keuken en badkamer waar dat nodig 
is door de technische staat en leeftijd. Maar ook het opheffen 
van onveilige situaties, zoals het vervangen van ‘stalen’ elek-
triciteitsleidingen en het verwijderen van asbest valt onder de 
noemer ‘dringende werkzaamheden’. Bij dit soort werkzaam-
heden zijn huurders volgens de wet verplicht mee te werken.  
Renovatiewerkzaamheden

Bij de tweede soort - de renovatiewerkzaamheden gaat het om 
veranderingen waarbij het woongenot wordt verhoogd. Denk 
bijvoorbeeld aan het isoleren van het dak en het  vervangen 
van enkel glas door HR++-glas. Voor renovatiewerkzaamhe-
den geldt volgens de wet dat huurders daaraan moeten mee-
werken, als de woningcorporatie daartoe een redelijk voorstel 
heeft gedaan. Bij het Verbeterprogramma is dat opgenomen 
in het Verbetervoorstel. Als de huurder het over zo’n voorstel 
niet eens is met de verhuurder, dan beslist de rechter of het 
voorstel redelijk is. 

Wel of geen vergoeding?
Er is onder huurders nog veel onduidelijkheid over het recht 
op een verhuiskostenvergoeding bij de verschillende soorten 
werkzaamheden. De Hoge Raad, de hoogste rechter in Neder-
land is er helder over: een huurder heeft alleen recht op een 
verhuiskostenvergoeding als hij of zij genoodzaakt is (tijde-
lijk) te verhuizen door de hinder van (alleen) renovatiewerk-
zaamheden, dus niet ook door de hinder van dringende werk-
zaamheden. Het renovatiedeel van het Verbeterprogramma 
maakt het niet noodzakelijk dat huurders moeten verhuizen. 
In Vreewijk zijn het werkzaamheden aan de vloer op de begane 
grond die tijdelijke verhuizing noodzakelijk maken. De rech-
ter heeft al meerdere keren geoordeeld dat dit geen renovatie-
werkzaamheden zijn, maar dringende werkzaamheden. Daar-
mee is er dus geen recht op een verhuiskostenvergoeding.   

Ontzorgen 
Samen met de Bewonersorganisatie Vreewijk en de Huurders 
Vereniging Vreewijk hebben wij gekeken hoe we deze enorme 
klus - het gaat om ruim 1.400 woningen en bedrijfspanden 
- zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Zo stelden we samen 
een Sociaal Plan op. Hierin staat waar huurders recht op heb-
ben. Het vormt de basis van het Verbetervoorstel dat we per 
deelproject maken voor huurders en dat tot doel heeft te 
ontzorgen. Zo stellen we volledig ingerichte en gestoffeerde 
woningen ter beschikking om huurders gedurende de werk-
zaamheden comfortabel te laten wonen. Ook zorgen we voor 
verhuisdozen en containers om grofvuil in te dumpen. We 
zetten bovendien op onze eigen kosten verhuizers en vak-
lieden in die huurders helpen. Ook laten we huisraad veilig 
en beschermd opslaan. Naast dit alles krijgen huurders een 
onkostenvergoeding. 

Tot slot
Het Verbeterprogramma Vreewijk draagt bij aan het behoud 
van het authentieke karakter van de wijk en de woningen. We 
geven invulling aan een prachtige missie, maar de uitvoering 
vraagt om geduld en begrip. Wij hopen met dit artikel meer 
inzicht te geven in een onderwerp waarover veel Vreewijkers 
vragen hadden en ongetwijfeld hebben. Als u meer wilt weten, 
stel uw vragen dan gerust via: vreewijk@havensteder.nl. 

Jolanda Rijnbergen,
manager wijkteam Feijenoord (Vreewijk)
Stichting Havensteder   n
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HAVENSTEDER INFORMEERT
Onderhoud of renovatie? 
Tijd voor duidelijkheid!

HAVENSTEDER INFORMEERT
Verkoop woningen helpt Vreewijk vooruit

J.DRENT
Optometrist

Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 
3073 DT  Rotterdam,  

Tel. 4 85 91 47



Column
Winterslaap
Al een paar jaar heb ik een egelhuis in mijn tuin. Ver-
borgen onder een struik en gevuld met dorre blade-
ren en snippers papier ligt het te wachten op een 
egeltje, dat er zijn of haar winterslaap wil houden. In 
de zomer blijft het staan, daarna controleer ik het op 
vocht of ongedierte en als alles ‘in orde’ bevonden is, 
zet ik het weer terug. Tot nu toe heeft er helaas geen 
enkele egel gebruik van gemaakt. Zelfs het egelvoer 
dat ik in de buurt zet blijft onaangeroerd. Maar ik geef 
de moed niet op. Nieuwe winter nieuwe kansen. 
In de rest van de tuin is ook de winter ingetreden. De 
vijver ligt er donker en koud bij.
De kikkers zijn naar de bodem verhuisd, de salaman-
ders hebben zich op het land teruggetrokken en de 
libellenlarven… ja… die zijn ook ergens. 
De mediterrane planten staan in het winterkasje en 
de rest van de struiken staan kaal en met stramme 
takken in de koude aarde. Niks aan, zo’n tuin in win-
terslaap, behalve als het gesneeuwd heeft. Dan is het 
er opeens licht en prachtig.
Winterslaap… het is toch een zinvol fenomeen van de 
natuur. Als mens heb ik mij altijd verbonden gevoeld 
met ‘winterslapende’ dieren. Het moet toch heerlijk 
zijn om alle narigheid buiten te sluiten, je vet te ver-
branden zonder er verschrikkelijke diëten voor te hoe-
ven houden of opeens, tegen je natuur in ontzettend 
intensief te moeten gaan bewegen. En van tevoren 
mag je heerlijk ‘opvetten’, zonder op de calorieën te 
hoeven letten. 
Niemand wil je uit je warme holletje jagen als het bui-
ten bitter koud is, er hoeft niets gekookt, schoonge-
maakt of gepresteerd te worden. En als de dagen 
weer lengen en de zon weer meer kracht heeft mag 
je ‘opstaan’ om met hernieuwde energie het leven 
verder zin te geven.
Wat zou ik graag een winterslaap houden. Zeker nu 
in deze tijd. Geen corona- besmettingsgevaar, geen 
Sinterklaas-discussies, geen Kerst-gedoe en geen 
vuurwerk…maar wacht eens even…geen vuurwerk, 
dat wordt werkelijkheid! 
Wat zullen de dieren en niet alleen die in winterslaap 
daar ontzettend blij mee zijn! En als het nu heerlijk stil 
blijft in onze wijk rond de jaarwisseling, wie weet komt 
er dan wel een egeltje in mijn egelhuis overwinteren. 
En als we dan in de lente onze kopjes weer uit ons 
holletje steken, dan hopen mijn egeltje en ik dat de 
wereld veranderd is tijdens onze winterslaap.

Buiten-beentje  n
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Museumwoning 
Tuindorp Vreewijk
Museumstuk uitgelicht

Houten
schaatsen
‘Vroeger,… toen waren de 
winters nog streng en koud 
met wekenlange vorstperi-
odes waarin je kilometers 
lange schaatstochten kon 
maken.’, aldus de verhalen 
van mijn opa.
Dat de winters tegen-
woordig zacht zijn, vind 
ik eerlijk gezegd niet erg; 
scheelt in de gasrekening.

Vroeger, waar mijn opa over 
sprak, hadden de meeste 
schaatsers houten schaat-
sen, die met touwtjes aan de 
schoenen moesten worden 
vastgebonden. De meeste 
houten schaatsen werden 

ten onrechte Friese door-
lopers genoemd, maar bij 
de echte Friese doorlopers 
loopt het ijzer helemaal tot 
onder de hak door. Bij veel 
houten schaatsen stopt het 
ijzer halverwege de hak.

Veel (oud-)Vreewijkers zul-
len wel hebben leren schaat-
sen op de sloten in de wijk; 
de Lede en de Langegeer. 
Het tennisterrein werd met 
water opgespoten, zodat 
daar ook tot in de late uur-
tjes gezellig geschaatst kon 
worden.
Toertochten in de omgeving 
waren mogelijk, zoals bij de 
Rottemeren en Oude Maas.

Overigens waren niet alle 

winters vroeger zo koud, 
zoals mijn opa beweerde. In 
het Verkadeboek ‘Winter’ 
van Jacq. P. Thijsse uit 1907 
staat: ‘Onze winter heeft 
niet veel te beduiden. Soms 

wordt het jaren achtereen 
niet eens winter en groeien 
de plantjes, die in october of 
november ontkiemen onaf-
gebroken voort, totdat ze in 
januari of februari bloeien en 
vrucht dragen.’

Museumwoning Tuindorp 
Vreewijk
Adres: 
Lede 40 - 3075 HK Rotterdam
Geopend op woensdagen 
van 11:00- 16.00 uur en 1e 
zaterdag van de maand van 
11:00 – 16:00 uur. 
(Let op: Museumwoning kan 
tijdelijk gesloten zijn ivm. de 
coronamaatregelen)
www.museumvreewijk.nl

Marian Groeneweg  n

Buurtwinkeltje van weleer 

Buurtsuper
Vinkenbaan

Het is nu welhaast ondenkbaar dat artikelen in winkels los 
worden verkocht. Voor de komst van zelfbedieningswinkels 
was dit wel normaal. Zo ook bij de kruidenierswinkel aan de 
Vinkenbaan, die op 1 april 1954 werd begonnen door het 
echtpaar Van Megen. Pas in 1965 werd het winkeltje omge-
bouwd als zelfbedieningszaak Végé.

In mei 1983 nam Arie Westdijk de winkel over. Enkele jaren 
was de winkel onderdeel van de ‘4=6’  winkelketen. De naam 
kwam door het ‘gewaarborgd’ spaarsysteem van koopzegels. 
Bij elke gulden kon je voor vier cent zegels kopen en deze in 
een spaarboekje plakken. Bij 100 zegels was het boekje vol 
en kreeg je ƒ 6,- contant terug; een winst van 50%.
Te zien aan de foto is de winkel ook nog onderdeel geweest 
van Stipt-markt.

In 1989 werd deze rij huizen gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw. Hier kreeg Westdijk een ruim opgezet winkel-
pand en hij heeft hier enkele jaren de buurtsuper succesvol 
voortgezet. Totdat de heer Westdijk de grote supermarkt 
aan de Groenezoom overnam en er andere eigenaars voor 
de winkel aan de Vinkenbaan gezocht moesten worden. Er 
zijn daarna  nog wel enkele andere winkeliers geweest om 
de buurtsuper nieuw leven in te blazen. Maar helaas, zonder 
goede resultaten.
Sinds enkele jaren is stichting Isaak & de Schittering in het 
ruime pand gevestigd met een voedselcentrum voor min-
derbedeelden. Een goed alternatief voor een buurtsuper.

Marian Groeneweg  n

In de zomer stuurde Havensteder uit naam van 
Huurdersvereniging Vreewijk een digitale vragen-
lijst. Ze stuurden die naar bewoners van wie ze het 
e-mailadres hadden. 
Al 651 bewoners vulden de vragenlijst in. Bedankt! 
En zelfs 286 bewoners lieten hun e-mailadres en 
telefoonnummer achter voor een vervolg. 

Resultaten
Hieronder vindt u een overzicht van wat er ingevuld werd:
Van de 651 mensen die de vragenlijst invulden:
• vulden iets meer vrouwen dan mannen de vragenlijst in. 
• zijn 273 bewoners jonger dan 55 jaar. 
• zijn 80 bewoners jonger dan 35 jaar. 
• zijn 373 bewoners ouder dan 55 jaar. 
• spreekt bijna iedereen Nederlands. 

Vreewijk
We vroegen wat u het mooiste of fijnste aan Vreewijk vindt. 

Veel bewoners gaven het antwoord: Vreewijk is groen, rustig, 
heeft een dorps karakter en ligt vlakbij winkels en het open-
baar vervoer. 

Belangrijke onderwerpen
• 564 bewoners vinden leefbaarheid (schoon, heel en veilig) 

een belangrijk onderwerp. 350 bewoners praten daar graag 
over mee. Andere onderwerpen die bewoners belangrijk 
vinden en waar ze graag over meepraten zijn: woonplezier, 
groenbeheer, overlast, parkeren, betaalbaarheid en onder-
houd van de woning.

Hoe wilt u meepraten?
• 425 bewoners willen meepraten via online vragenformulie-

ren. 
• 120 bewoners praten graag mee via een koffiegesprek en 
• 180 bewoners via een bijeenkomst, panel, workshop of 

thema-avond. 

Hoe vaak wilt u meepraten?
• 316 bewoners willen 2 tot 4 keer per jaar meedenken en pra-

ten. 
• 63 bewoners praten graag elke maand mee en 
• 47 bewoners willen lange tijd betrokken zijn!

Vreewijker
• 82% van de mensen die de vragenlijst invulden leest de 

Vreewijker. Bewoners van Vreewijk blijven graag op de 
hoogte over de Huurdersvereniging Vreewijk en de Bewo-
nersorganisatie Vreewijk via de Vreewijker. 

Besturen BOV en HVV  n

Uitkomsten van de enquête naar 
betrokkenheid van Vreewijkers?

Houten schaatsen



Goed onderhoud van de Vree-
wijkse tuinen is belangrijk voor 
het behoud van onze mooie en 
unieke wijk.
Onderhoud dat natuurlijk vooral 
door de bewoners zelf gedaan 
moet worden maar waarbij 
zowel stichting De Uil als de 
Tuindorp Vreewijk Coöperatie 
(TVC) een rol kunnen spelen als 
hulp en partner.

Stichting De Uil
Stichting De Uil (genoemd naar het gebouw 
waar zij is gevestigd) is een bekend gezicht 
in de wijk. Zij bestaat al tien jaar en is opge-
richt om de financieel minderdraagkrachtige 
bewoners te helpen met klussen in en om het 
huis tegen een zo laag mogelijke vergoeding 
en om op deze manier een bijdrage te leveren 
aan de bestrijding van armoede. 
De stichting werkt met vrijwilligers om de 
kosten zo laag mogelijk te houden en om 
mensen een gelegenheid te bieden tot een 
nuttige, dankbare tijdbesteding, weer te laten 
wennen aan een normaal werkritme, vaardig-
heden bij te leren of over te dragen. Op deze 
manier kan het werken bij De Uil bijdragen 
aan het (terug-) krijgen van een reguliere 
baan, bijvoorbeeld bij de Tuindorp Vreewijk 
Coöperatie.
De kosten van de activiteiten van Stichting de 
Uil worden betaald uit bijdragen van Haven-
steder, de Gemeente Rotterdam en, inciden-
teel van het Platform Vreewijk. Havensteder 
stelt het gebouw gratis ter beschikking.

Tuindorp Vreewijk Coöperatie
De Tuindorp Vreewijk Coöperatie is opge-
richt in september 2018, is een echte Coöpe-
ratie en wil bereiken dat geld dat in Vreewijk 
door Vreewijkse partijen (zoals bijvoorbeeld 
Havensteder) aan opdrachten wordt besteed, 
weer bij Vreewijkers terechtkomt in de vorm 
van werk voor en door Vreewijkers.
De TVC verzorgt zo het beheer van 80 logeer-
woningen en het onderhoud van de daarbij 
behorende tuinen van Havensteder en voert 
klussen uit voor de wijkbeheerders, zoals het 
snoeien van achterpaden en het onderhou-
den van de buitenruimte in samenwerking 
met bewoners (de zogenaamde tuindagen). 
Daarnaast voert de TVC tuinklussen uit in 

opdracht van particulieren in Vreewijk. Bij 
de TVC zijn ervaren hoveniers (o.m. de oud 
oprichter van de Enk) en vakmensen betrok-
ken.

De TVC is een bedrijf dat ernaar streeft men-
sen, na gebleken geschiktheid, in dienst te 
nemen en daarmee ook een passend salaris 
te bieden. Zij werkt voor iedereen die een 
passend commercieel tarief voor diensten wil 
betalen en doet dit, zoals gezegd, bij voorkeur 
met Vreewijkers.
De TVC heeft in 2020 aan 7 mensen (3,5 vol-
tijdbanen) werk kunnen bieden, waardoor 
deze mensen een lagere of zelfs geen uitke-
ring nodig hadden! De verwachting is dat de 
TVC in de komende jaren verder zal groeien 
en zodoende een toenemend aantal Vreewij-
kers in dienst kan nemen.

Hoe werken De Uil en de TVC samen?
Het is de bedoeling dat De Uil en de TVC met 
ingang van december 2020 vanuit de mooie 
locatie van de Uil gezamenlijk gaan opere-
ren. Je zou kunnen zeggen, omdat stichting 
Paal en Perk ook vanuit deze locatie werkt, 
dat dit straks het “groencentrum” van de wijk 
zal zijn.

De Uil en de TVC delen het professionele 
gereedschap en steunen elkaar financieel, 
met kennis en waar nodig met mankracht bij 
de vele klussen in Vreewijk. De TVC zal De Uil 
voor deze regeling financieel compenseren. 
Bij de klussen beperkt De Uil zich in principe 
tot hulp aan de doelgroep en bedient de TVC 
de “commerciële” klanten.

Hoe kan ik als Vreewijker een rol gaan 
spelen in De Uil of de TVC?
Een vrijwilliger begint bij De Uil en kan, 
als hij/zij dat wil, bij gebleken geschiktheid 
doorgroeien naar een betaalde functie bij de 
TVC. Maar als de vrijwilliger echt een vrijwil-
liger wil blijven kan hij/zij natuurlijk bij beide 
organisaties actief blijven. Zo komen de wijk, 
de bewoners en de vrijwilligers samen verder.

Ik wil in dienst komen bij de TVC. Hoe 
pak ik dan aan?
Gewoon aanmelden bij De Uil als vrijwilliger, 
laten zien wat je kan en wil en als je wilt en 
er ruimte is, kun je mogelijk in dienst komen 
bij de TVC.

Wat voor soort werk doet De Uil?
De Uil pakt in principe elke klus aan waar 
mensen om vragen, of het nu tuinwerk, schil-
derwerk, timmerwerk, loodgieterswerk of 
elektrowerk is. Het aanbod hangt natuurlijk 
wel af van de vaardigheden en kennis van 
de beschikbare vrijwilligers. Hoe dan ook zal 
De Uil haar uiterste best doen om mensen te 
helpen, eventueel ook door verwijzing naar 
samenwerkingspartners.

Wat voor soort werk doet de TVC?
De TVC doet, vanuit de gedachte van en voor 
Vreewijkers, als commercieel bedrijf al het 
werk dat in (vooral) Vreewijk nodig is. Dit 
varieert van schoonmaakwerk, tot huismees-
ter en van hovenierswerk tot preventie werk 
of eenvoudig kluswerk. Vaak zijn Havenste-
der of de gemeente opdrachtgevers maar 
steeds vaker zijn ook gewone Vreewijkers 
onze opdrachtgever.

Welke opdrachtgevers hebben de Uil en 
de TVC?
De Uil krijgt subsidie van Havensteder en de 
Gemeente Rotterdam; de klanten van de Uil 
betalen een kleine, in principe slechts kosten-
dekkende bijdrage voor het uitgevoerde werk.
De TVC krijgt van niemand subsidie. De 
grootste klant van de TVC is de woningcorpo-
ratie Havensteder.  Havensteder besteedt veel 
werk aan de TVC uit. De TVC is daar super blij 
mee maar er wordt natuurlijk hard gewerkt 
om meer klanten te bedienen. Een verbre-
ding van het klantenbestand is gewenst. Niet 
alleen bedrijven kunnen de diensten van 
de TVC afnemen maar ook bewoners uit de 
wijk kunnen voor ‘groenklussen’ bij de TVC 
terecht. 

Zijn de Uil en de TVC onafhankelijk van 
elkaar?
De Uil en de TVC werken vaak samen, delen 
hetzelfde gebouw en gebruiken elkaars 
gereedschap maar zijn (financieel en orga-
nisatorisch) zelfstandige organisaties. Maar 
door de goede samenwerking hebben we wel 
alle voordelen van elkaar zoals uitwisseling 
van kennis, mensen, gereedschap etc.
Dus als je graag buiten werkt met allerlei 
mensen uit de buurt en je tijd beschikbaar 
hebt …

Laat het weten en mogelijk leidt dit tot 
samenwerking en mogelijk zelfs een betaalde 
baan.

Kan ik lid worden van De Uil en/of de 
TVC?
De stichting De Uil helpt mensen die zelf 
bepaalde klussen niet kunnen doen en niet 
voldoende middelen hebben om die uit te 
besteden aan een commerciële partij. Het is 
een stichting, dus je kunt er geen lid van te 
worden. Wel kun je je aanmelden als vrijwilli-
ger of donateur (of bestuurder indien nodig).
Van de Tuindorp Vreewijk Coöperatie kun je 
wel lid worden. Door je lidmaatschap kun je 
gebruik maken van kennis en vaardigheden 
van veel  Vreewijkers en draag je bij aan de 
ontwikkeling van Vreewijk.
Klant van de TVC kan je zijn met en zonder 
lidmaatschap.

Ik heb een slim idee voor De Uil of de 
TVC. 
Prachtig, daar zijn we dol op.
Neem zo snel mogelijk contact op met een 
van ons via de info adressen die hieronder 
staan.

Paal & Perk
Zeker het vermelden waard is natuurlijk het 
project Paal & Perk, dat inmiddels al bijna 18 
jaar draait en is gericht op hulp in tuinen van 
65+’ers en mindervaliden. Het is een project 
dat wordt uitgevoerd door de zorginstelling 
Middin in het kader waarvan zo’n 300 Vree-
wijkers gratis met hun tuin worden geholpen. 
Ook zij zijn in (een gedeelte van) het gebouw 
De Uil gevestigd en ook met hen wordt, m.n. 
door De Uil, nauw samengewerkt.

Hoe kan ik de  Uil en de TVC bereiken?
Informatie over beide organisaties is te vin-
den op de respectievelijke websites:
www.vreewijkcooperatie.nl, per e-mail te 
bereiken onder  info@vreewijkcooperatie.nl
www.de-uil.site, per e-mail te bereiken onder 
info@de-uil.site.
Op redelijk korte termijn zal het telefoon-
nummer van het gebouw “De Uil” (010-
2910002) weer bereikbaar zijn voor klanten 
van zowel de TVC als De Uil. 
Ook kunt u zich hier aanmelden voor Paal & 
Perk.
       
We houden u op de hoogte van de ontwikke-
lingen!

Lex Wilbers, 
Voorzitter Tuindorp Vreewijk Coöperatie  n

5Nr. 5 december 2020

Groenonderhoud in Vreewijk: 
Stichting De Uil en de Tuindorp Vreewijk Coöperatie

de uil en tvc

Tuindorp Vreewijkcoöperatie

Co-Op Eiberpad voor de aanpak Co-Op Eiberpad na de aanpak

Co-Op werkzaamheden
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Het jaar 2020 begon zo goed. 
We wensten elkaar veel gezondheid zonder zorgen toe.
Dat ging goed tot Maart 2020, opeens veranderde de wereld, 
er was een Virus ontdekt dat ons tot op heden bezig houdt. 
Om gezond te blijven is het advies:
Onderling  afstand te houden 1.5 meter, geen handen schud-
den maar wel regelmatig wassen en zo veel mogelijk  binnen 
blijven. 
Onder deze omstandigheden kon de TKC geen tuinen keuren.
Maar we vonden een oplossing, digitaal keuren. Zo is het toch 
doorgegaan met een goede opkomst.
5 TKC keurders hebben 70 foto’s op een groot TV scherm 
bekeken en beoordeeld, van deze werden er 10 uitgekozen om 
door 3 externe Keurders van buiten Rotterdam beoordeeld te 
worden om zo de mooiste tuin van Vreewijk te kunnen kiezen.
Voor de prijsuitreiking op 10 oktober 2020 mocht de TKC 
gebruik maken van de tuin van het Witte Paard
Die was volkomen verwilderd, maar met medewerking van de 
jongens en meiden van Paal en Perk werd hij omgetoverd tot 
een schone tuin die te gebruiken was.

Het inrichten van tuin de is mogelijk gemaakt met hulp van:
   Paal en Perk: voor de Schoonmaak 
   Stichting de Uil: Transport 
   Stichting Vreewijk Coop: opbouw 
Dankzij het vele werk van het bestuur was de opkomst van de 
winnaars van het jaar 2020 redelijk bevredigend
Maar veel winnaars van 2019 hebben het laten liggen om hun 
prijs plant op te halen ondanks de berichtgeving in de Vreewij-
ker en de raamposters in de diverse winkels in de wijk, jammer.
Hierdoor bleven wij in het eind van de middag met heel wat 
bakken violen zitten.
Door een snelle beslissing konden wij Gerard Lems (speeltuin 
de Vaan) en Noessi Jouhri (Kroel dekens) bereid vinden om de 
overgebleven violen te verdelen onder de ouderen in Vreewijk.
Deze actie werd door de betrokkenen goed ontvangen, zij 
waren er heel blij mee 
Wij van het bestuur van de TKC hopen dat 2021 weer normaal 
wordt.

Namens het bestuur, H.v.d.Horst (voorzitter)   n

Stenen eruit, 
groen erin
Het regent steeds vaker en harder in Nederland. Het 
kan zomaar een paar dagen achter elkaar met bakken 
uit de hemel vallen. Onze tuinen kunnen die hoeveel-
heid hemelwater moeilijk aan. Door de toenemende 
bestrating in de tuin kan het water niet weglopen. Dit 
leidt tot steeds meer overlast van volgelopen tuinen en 
terrassen. Maar ook de riolen raken overbelast en zo 
ontstaan er steeds vaker plaatselijke overstromingen.
Probeer daarom het gebruik van tegels te minimali-
seren. Wissel het bijvoorbeeld af met groene borders. 
Dit is niet alleen goed voor de waterafvoer, maar ook 
voor de ‘biodiversiteit’ in de tuin. Voorkom waterover-
last in je tuin en help de natuur een handje mee. Een 
goede stelregel is: maximaal 40% tegels en minimaal 
60% border.
Veel mensen geven hun planten water met drinkwater. 
Dat is eigenlijk hartstikke zonde! Vang liever het gratis 
hemelwater op voor hergebruik. Dat is heel makkelijk 
te realiseren met een regenton. Sluit de regenton aan 
op de regenpijp zodat al het water eerst opgevangen 
wordt in plaats dat het direct in het riool terechtkomt. 
Met een regenton met kraantje en overstortmogelijk-
heid voorkom je dat je tuin alsnog overspoeld raakt 
bij langdurige regenval. En met een regenton heb je 
altijd water voor je tuin of kamerplanten op voorraad. 
Het is niet alleen milieuvriendelijker, maar ook nog 
eens beter voor je planten. Regenwater bevat namelijk 
nauwelijks kalk én heeft al de juiste temperatuur. Zo 
schrikken je planten niet van ijskoud water!

Op verzoek van de TKC, H.J. de Tuinman   n

Dagelijks duurzaam
De winter is in aantocht en het wordt kouder in Neder-
land. Zonder over de gevolgen na te denken zetten we 
de verwarming hoger, nemen we een warmere en lan-
gere douche en staat de radio of tv langer aan dan in de 
zomermaanden. We kopen massaal winterkleding in om 
de kou deze komende maanden door te komen; een dikke 
winterjas, een warme trui en die leuke gebreide sjaal die 
nu zo hip is. En om deze winterdagen succesvol af te slui-
ten eten velen van ons vanavond een lekker stukje vlees.
Hoewel het in Nederland weer een strenge winter dreigt 
te worden, warmt de aarde langzaam op. Bossen vliegen 
in brand en we horen over de ene na de andere overstro-
ming op het nieuws. Deze natuurrampen liggen ver van 
ons bed in Nederland maar dat betekent niet dat wij niet 
in gevaar zijn. We moeten iets doen en elke kleine beetjes 
helpen. 
Maar wat kan jij als individu doen? Moeten deze proble-
men niet opgelost worden door mensen hogerop? Is dit 
niet een probleem voor de regering? Juist als individu 
kan jij het verschil maken. Duurzaam leven hoeft niet 
vervelend te zijn. Sterker nog, het kan heel leuk zijn!
Zo zou je bijvoorbeeld je nieuwe wintergarderobe in een 
kringloopwinkel kunnen aanschaffen. Het is misschien 
even wennen maar wanneer je goed zoekt vind je de tof-
ste en meest unieke kledingstukken! Niet alleen is dit 
leuk voor je portemonnee, het is ook nog eens heel duur-
zaam. De kringloopwinkels zijn overal te vinden dus je 
hoeft Vreewijk niet eens uit.
Naast “fast fashion” is vlees eten ook een boosdoener. 
Dit betekent niet dat je nooit meer een hamburger kunt 
eten om van een duurzame levensstijl te kunnen spre-
ken.  Volgens de beweging Een Dag Zonder Vlees bespaar 
je maar liefst 1000 liter water per jaar als je één dag in 
de week geen vlees eet.  Er zijn daarnaast ook talloze 
vleesvervangers in de supermarkt te vinden. Zo heeft de 
supermarkt aan de Groenezoom er een heel schap mee 
gevuld.  Zo kan je toch genieten van een lekkere schnitzel 
op je vegetarische dag.
We zijn al heel goed op weg. Alle kleine beetjes helpen. 
Samen gaan we de opwarming van de aarde tegen.  
Dus als je nog een nieuwe winterjas, trui of sjaal nodig 
hebt; breng eens een bezoekje aan je lokale kringloop-
winkel (in Lombardijen en op het Afrikaanderplein). 

Isa Bakker   n

Inschrijving Lidmaatschap 
Tuinvereniging Nutstuinen 
Smeetslandsedijk
Zondag 1 november jl. vond de inschrijving voor het 
lidmaatschap van ‘Tuinvereniging Smeetslandsedijk’ 
plaats. Voorzitster Anja Verweij (rechts op de foto), 
bijgestaan door Evelien Kruijt schreef in het totaal 60 
leden in, die een nutstuin van 60 of 120 vierkante meter 
zullen gaan huren. Er was zoveel belangstelling, dat er 
zelfs een wachtlijst is met nog vele aspirant-tuiniers.

Met ingang van januari 2021 zullen de stukjes grond in 
gebruik genomen kunnen worden.

Joyce Turek   n

Bericht van de Tuinen Keurings Commissie 

Berichten van 
Podium Vreewijk
Sinds medio maart liggen de activiteiten van 
Podium Vreewijk  stil, zoals van vele andere 
 podia. Het faillissement van onze horecapartner 
Roos Marijn in Het Witte Paard is onlangs 
afgerond. Deze locatie is dus niet beschikbaar 
voor  Podium Vreewijk. Filmavonden en 
muziekevenementen alsmede ingeplande voor-
stellingen zijn vooralsnog opgeschort naar 2021.

Er is nog hoop voor de 
toekomst!
In afwachting van de reactie van stichting 
Volkskracht, eigenaar van Het Witte Paard, bij wie 
wij aangedrongen hebben op de voortzetting van 
onze programmering aldaar. Zodra een nieuwe 
huurder van het gebouw bekend is, hebben wij 
contact gelegd met mogelijke nieuwe partners 
en locaties in Vreewijk om in de toekomst 
onze programmering aan te kunnen bieden. 
Die ontwikkelingen zijn hoopvol en zodra daar 
concrete stappen in genomen kunnen worden 
zullen wij u daarover informeren.
Iedereen die geabonneerd is op de nieuwsbrief 
van Podium Vreewijk heeft deze berichtgeving 
al in zijn/haar mailbox ontvangen. 

Namens team Podium Vreewijk,
Ferdinand Sikken
www.podiumvreewijk.nl   n

Blije winnaar

Blije winnaar Opruimen

Voorzitter en winnaarPrijs ophalen

Hoofdprijs

Inschrijving nutstuinen 
Anja Verweij en Evelien Kruijt
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Nuttige adressen, contacten en telefoonnummers:
VREEWIJKHUIS  Dreef 83a, 3075 HB  Rotterdam tel: 010-4865555
     Trefpunt   het hulp-, vraag- en informatiecentrum van de Bewoners Organisatie 
  Vreewijk – maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en 

van 13.00 uur tot 15.00 uur
     Tuindorp Vreewijk Coöperatie   postadres 
     Woningcorporatie Havensteder   woonconsulent (elke woensdagmiddag 14.00 uur – 17.00 uur)
     Wijkagent   spreekuur, elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 uur -11.00 uur
DE BRINK  Dreef 71, 3075 AH Rotterdam tel: 010-4195100 
MUSEUMWONING  Lede 40, 3075 HK Rotterdam tel: 06-37262696 (elke woensdag 

van 11.00 uur – 16.00 uur, ook elke eerste zaterdag van de maand)
LEESZAAL VREEWIJK  Groenezoom 275b 3075 GE Rotterdam tel: 010-7503531  

(dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur)
BIBLIOTHEEK FEIJENOORD  Sandelingplein 16b, 3073 AL Rotterdam tel: 010-2816365 

(maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 
10.00 uur tot 16.00 uur)

WIJKPOST LANDBOUWBUURT  Verlengde Motorstraat 12, 3075 NL Rotterdam 
(maandag van 15.00 uur tot 16.00 uur, overigens incidenteel 
geopend)

GEMEENTE ROTTERDAM  tel: 14010 (Burgerzaken/Belastingen/Afval/grofvuil/Parkeren/
Verkiezingen/Rotterdampas/etc.

BUITENBETER-APP  download gratis deze app op uw smartphone,  
voor klachten over de buitenruimte

HAVENSTEDER  Pythagorasweg 27, 3076 AJ Rotterdam, tel 010 890 2525 
(maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur)

ALARMNUMMER 112 Politie geen spoed, tel: 0900 8844

Geen eten in de tuin en op 
straat gooien.
Er zijn ratten gesignaleerd!!!

LET OP

CORONABEPERKINGEN

Op zondag 10 oktober jl. vond, zoals aangekondigd in de 
vorige editie van De Vreewijker, de laatste bijeenkomst in de 
Vredeskerk plaats.
Er kon in verband met corona slechts een beperkt aantal 
bezoekers aanwezig zijn,
maar de zaal was goed gevuld met belangstellenden en 
trouwe bezoekers van o.a. de concerten van Klassiek op Zuid 
en evenementen van Podium Vreewijk. 

Dominee Fokje Wierdsma hield een afscheidstoespraak en 
las een gedicht voor. Ook lichtte zij het afscheid nader toe. 
Er waren herinneringen aan een lange geschiedenis van het 
gebouw als kerk en wijkgebouw tentoongesteld.
Violiste Miranda Rademaker en schrijver/theatermaker Joyce 
Turek verzorgden een kort programma met muziek, gedich-
ten en foto’s over de coronatijd. De gedichten van en door 

Joyce werden omlijst met bij-
passende muziekstukken door 
Miranda en tijdens de muziek 
werden foto’s vertoond van 
André van Well.
De gasten konden genieten 
van een high tea met lekker-
nijen van banketbakker Uljee. 
Het was een mooi afscheid 
van de functie die dit gebouw 
bijna een eeuw lang heeft ver-
vuld. We zijn benieuwd naar de 
nieuwe invulling ervan…

Ferdinand Sikken   n

Wat ik mis

Ik mis de verre reis naar een warm land niet,
Europa was toch al mijn favoriet,
Ik mis het zonnebaden aan het strand niet,
Sinds de dermatoloog me dat ontried.

Ik mis geen drukke festivals in steden
Waar je adem door de aanbrandgeur van vlees wordt 
afgesneden.
Ik mis het niet dat ik Feyenoord niet kan zien,
Al mis ik het gejuich dan wel misschien.

Ik mis ook geen verjaardagsfeest, want ach
Als je ouder wordt dan feest je elke dag
Dat je nog een beetje ouder worden mag.

Maar wat ik mis, is jouw knuffel. en jouw lach.
En dat je zomaar even binnenwaaien kwam.
En me dan stevig in je sterke armen nam,

Het gemis daarvan vermeerdert elke dag!

Joyce Turek

Afscheid van 
De Vredeskerk

De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele zetfouten en 
inhoud van de ingezonden artikelen en/of brieven.  
Zij behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen/brieven op 
grond van inhoudelijkheid en zonder ondertekening te weigeren. 
U kunt altijd bij de redactie van ‘de Vreewijker’ – alleen schriftelijk – 
uw reactie op de inhoud kenbaar maken. 

Correspondentie-adres van de redactie is:
Dreef 83a, 3075 HB Rotterdam o.v.v. ‘Redactie de Vreewijker’

Redactie: Joyce Turek, Frans Meijer, Han van Dam, André van 
Well
Foto’s: André van Well (tenzij anders vermeld)
Vormgeving: Minotaurus Vormgeving en Rob Visser
Drukwerk: Drukkerij de Groot

Digitale versie beschikbaar: op de websites van diverse wijkor-
ganisaties

Colofon

Ik ben in 2002 gestart met 
Paal en Perk als opvolger 
van de Groene Vingers, Henk 
Moritz had ons via de Paus 
Johannes de 23e stichting 
benaderd. Er werd een dag-
besteding voor de jongens 
gezocht en dit was prima, 
tuinen doen en de jongens 
begeleiden. We begonnen 
mondjesmaat met ongeveer 
50 adressen, met 4 jongens. 
Het is veel groter geworden, 
we vallen nu onder Middin 
(de opvolging van de Stich-
ting Paus Johannes de 23e), 
nu zitten we op 300 adressen, 
met een grotere groep en een 
collega van me, Sam, die doet 
het nu 3 jaar en heeft zijn 
hoveniersdiploma gehaald. 
Hoofdzakelijk bestaat ons 

werk uit heggen knippen 
en onkruid verwijderen. We 
komen 3 keer per jaar langs 
en dan doen we alle voor-
komende werkzaamheden 
met 13 tot 14 cliënten. Ze 
krijgen erkenning en wor-
den bedankt, ze zijn trots. 
Grotere werkzaamheden als 
bomen snoeien besteden 
we uit aan Schot. Een keer 
per jaar organiseren we een 
leuke dag voor de cliënten, 
bowlen, we zijn een keer naar 
de Biesbosch geweest , helaas 
is daar wegens corona dit jaar 
niet van gekomen. Omdat de 
Uil leegstond hebben we de 
groep is tweeën gedeeld in 
het pand. Omdat we drie keer 
per jaar langskomen zie je 
ook dingen die mis dreigen te 

gaan en kun-
nen we dat 
d o o r g eve n 
of hulp bie-
den. Zo doe 
je ook een 
stukje soci-
aal werk. Na 
de brand in 
de Uil kwa-

men mensen gereedschap 
brengen omdat Paal en Perk 
gesteund moest worden want 
“we komen allemaal een keer 
aan de beurt”. Het is uniek 
in Rotterdam dat je zo door 
Havensteder geholpen wordt 
en door het Platform Vree-
wijk. Ik hoop dat de samen-
werking blijft, dat duidelijk 
wordt wie wat doet en dat de 
telefoon weer aangenomen 
wordt. 

Ik woon hier nu drie jaar en 
loop al jaren door de wijk 
heen, ik vind het fantastisch, 
de mentaliteit, het groeps-
gevoel, in het voorjaar met 
de corona zag je dat mensen 
weer op elkaar gingen letten, 
de vuilnisbak buiten zetten, 
boodschappen halen voor de 
ouderen, het was goed om 
dat te zien. Het plekje waar 

ik nu woon is leuk, je ziet 
iedereen voorbij komen en 
mensen komen op de tafel 
spulletjes brengen die ande-
ren dan weer mee nemen en 
ook het boekenkastje is in 
trek. Mijn buurvrouw zette 
iets buiten en toen dacht ik, 
een tafel onder een afdakje is 
de oplossing om dingen een 
tweede leven te geven. Mijn 
overbuurvrouwen letten er 
een beetje op en houden 
het waar nodig bij, zo ont-
staat weer een centrumpje 
van saamhorigheid, je let op 
elkaar,en helpt elkaar. Wat 
ik ook mooi vind is het vele 
vrijwilligerswerk in de wijk, 
dat zijn goede dingen die het 
gevoel versterken. Ik ben blij 
dat ik hier mijn plekje gevon-
den heb. 

André van Well   n

Gesprek met Cees Visser,  
begeleider van de medewerkers 
van Paal en Perk

Cees in mancave

Cees Visser

Dominee vertelt

Muziek

Gedicht



Wij zijn Janny Schilperoord en 
Joke van der Hoek.
Beiden zijn wij werkzaam in 
Inloophuis de Boei als ‘Bege-
leider Rouw en Verlies’.

Loop je rond met vragen 
over hoe te leven met kan-
ker? Of ben je iemand ver-
loren aan deze ziekte? 
Dan kan dat je leven behoor-
lijk op z’n kop zetten. Je krijgt 

te maken met gevoelens van 
angst, verdriet, ongeloof en 
ook boosheid. Praten over je 
gevoelens helpt.

Zoek je iemand die de tijd 
neemt om te luisteren naar 
wat je bezighoudt?
Wil je jouw verhaal en zor-
gen delen, dan maken we 
graag tijd voor je.
Samen met jou kunnen we 

afstemmen op welke manier:
• In een persoonlijk gesprek 

in het Inloophuis;
• In een telefonisch gesprek
• Door mee te doen aan 

groepsgesprekken met 
anderen die dit ook mee-
maken

• Door mee te doen aan het 

digitale rouwprogramma 
Lutografie 

• (luto =   rouw, grafie =   vastleg-
gen. Dit is een digitaal pro-
gramma om je door middel 
van bepaalde opdrachten 
door de rouwperiode heen 
te helpen. Meer hierover op 
onze website)

Mocht je meer informatie 
willen?
Neem dan gerust contact 
met ons op via 010-2152855, 
joke@inloophuisdeboei.nl of 
janny@inloophuisdeboei.nl 

Inloophuis de Boei is een ont-
moetingsplek voor mensen met 
kanker, hun naasten, nabe-
staanden en mantelzorgers. 
Kijk op www.inloophuisdeboei.
nl wat wij voor jou en je naas-
ten kunnen betekenen.

Janny Schilperoord ,  
Joke van der Hoek  n
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 www.vonderfysiofit.nl  |  Tel: 010-4191353

Vanaf 1 januari 2020 heeft  
VonderFysioFit zich bij  
FysioHolland aangesloten en 
gaan we verder onder de naam 
FysioHolland Rotterdam. 

Meer weten of een afspraak maken?
Bel (010) 419 13 53 of e-mail naar rotterdamvonder@fysioholland.nl of kijk op fysioholland.nl

FysioHolland Rotterdam Groene Hilledijk
Groene Hilledijk 342, 3075 EC Rotterdam

FysioHolland Rotterdam Vonder
Vonder 52, 3075 TP Rotterdam

J. Kornelisse
Weimansweg 89 Tel: 486 09 30

Meubelstoffeerderij
Perfectie tot  
in het kleinste  
detail.

Met o.a.
ploegstoffen.

Dordtsestraatweg 741c
Tel: 4320985
Knippen, stylen, verven,  
permanent en watergolven
Heren 65+ €14.00
Dames 65+ €16.50
Permanent €62.50
alle prijzen incl. Gel/haarlak versteviging
Bel voor een afspraak of loop even binnen

Tanja’s Kapsalon

Garage “Helbers”
APK - € 29.50, gratis bij grote beurt

- Dieselmeting mogelijk
- Reparaties aan alle merken auto’s

- Plaat en spuitwerk
- In & verkoop

€10 korting bij inlevering van deze bon

Weipad 20      Telefoon 010- 432 71 06
Achter de Dreef          Mobiel 06 24 53 83 47

Fleur Idema
Motorstraatgebied 
en de Vaan

Marjolein Sluijmer
Landbouwbuurt, 
Valkenierswijk en 
Zuiderhof

Yvonne Hobers
De vlieger en buurt 
negen

Merei Groeneveld
Dalenbuurt

Wijkagenten Vreewijk 
Wat doet een wijkagent? 
De wijkagenten zijn ervaren politieagenten met een extra opleiding. Zij zijn vaak aanwezig 
in Vreewijk. Zij staan veel in verbinding met bewoners en weten daardoor wat er speelt in de 
wijk. Zij kennen veel jongeren uit de wijk en weten of er bijvoorbeeld inbraken zijn geweest. 
Samen met collega’s van het basisteam Feijenoord proberen zij die te voorkomen. Zij overleg-
gen zaken met de gemeente, wijkraad, Havensteder, scholen en ondernemers. Zo krijgen zij 
veel informatie en zetten zij zich samen met buurtpreventie en toezicht & handhaving in voor 
de veiligheid en leefbaarheid van de wijk. 
U helpt hen door te vertellen wat u ziet en hoort. Valt u iets bijzonders op? Geef het dan door 
aan de politie. Samen zorgen we ervoor dat Vreewijk een leuke en veilige wijk blijft. Mocht u 
vragen hebben over veiligheid in uw woonomgeving, dan kan u bij ons terecht. Een afspraak 
kan u via telefoonnummer 0900 8844 maken. Of via politie.nl onder kopje mijn buurt. Bel bij 
heterdaad of verdachte situaties altijd direct 112!
Tevens zijn wij actief op social media, volg ons op Instagram: wijkagent_vreewijk. 
Ook kunt u ons team volgen;

Politie Feijenoord
POL_Feijenoord
politie_feijenoord   n

Donkere dagen 
In de wintermaanden is het vroeger donker en 
neemt helaas de kans op inbraken toe. Tijdens 
deze donkere dagen willen wij u graag wijzen op 
de belangrijkste inbraakpreventietips. Daarnaast 
willen wij u vragen om in deze corona-tijd een 
extra oogje in het zeil te houden in uw wijk, ook 
voor de buren die een vitaal beroep hebben en 
dus niet thuiswerken”.

Joyce de Koning
Gemeente Rotterdam, directie Veiligheid   n
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Hoe doe je 
Halloween in 
coronatijd?

Voor die vraag zagen 
zich enige bewoners van 
de Dreef en omstreken 
geplaatst. Duidelijk was 
dat kinderen nu niet  
huis aan huis konden 
aanbellen om snoepjes 
op te halen. Vandaar dat 
gekozen werd voor een 
soort puzzeltocht door 
de omliggende straten, 
waarbij op de ramen 
gelet moest worden. Bij 
terugkeer op het start-
punt kregen alle kinde-
ren een emmertje met 
snoepjes uitgereikt. 
Iedereen vond het een 
groot succes.
André van Well  n

de Boei 
informeert

De organisatie

Kinderen 
met snoep

Gehaald en 
gewonnen

Janny Schilperoord Joke van der Hoek

Kind 
op zoek


